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Nieuwe gedoogzone voor graffiti en straatkunst
aan Koopvaardijlaan

Op dit moment kunnen straatkunstenaars in Gent op vijf openbare plaatsen

terecht om hun creatieve gang te gaan. Omdat graffiti aan de grindbakken straks

niet meer mogelijk is door de komst van de Verapazbrug, zorgt de Stad Gent voor

een nieuwe plek aan de Koopvaardijlaan.

Op dit moment kunnen straatkunstenaars op vijf openbare plaatsen in Gent terecht om hun

creativiteit de vrije loop te laten. De grindbakken aan de Oude Dokken en het graffitistraatje in

het centrum zijn gedoogzones, aan de Denderlaan en onder het Keizersviaduct zijn twee legale

zones, en op het terrein van de Meubelfabriek in de Brugse Poort zorgden enkele

buurtbewoners voor een oefenmuur.
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Met de komst van de Verapazbrug over het Handelsdok, die de Muidelaan met de Afrikalaan zal

verbinden, komt voorlopig een einde aan de gedoogzone in de grindbakken. Daarom komen de

Stad Gent en sogent met een alternatief: de muur aan de Koopvaardijlaan. Links en rechts van

de muur zijn al heel wat kunstwerken te bewonderen, die blijven gevrijwaard, op de muur zelf

mogen kunstenaars hun gang gaan. Een infobord geeft aan waar er precies geschilderd mag

worden.

De grindbakken aan de Oude Dokken werden in 2012 in gebruik genomen als
tijdelijke gedoogplek voor graffiti. Heel wat artiesten hebben er zich in die
periode kunnen uitleven. De bouw van de Verapazbrug is uiteraard
bijzonder belangrijk voor onze stad, maar het blijft natuurlijk jammer om de
grindbakken te zien verdwijnen. Daarom zorgden we voor dit alternatief.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

De Gentse letterschilder Maarten Leenknecht wijdt op vrijdag 8 oktober 2021 de gedoogmuur

aan de Koopvaardijlaan in met de slogan 'Hier wordt er nie gebufft moar ge wordt zeekers

gecrosst', vrij vertaald 'hier wordt jouw werk niet verwijderd maar er zal zeker iemand overheen

schilderen'. Daarna kan iedere kunstenaar de muur naar hartenlust als canvas gebruiken.

Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Dries Van Melkebeke, Cultuur Gent, gsm 0474 77 01 07, e-

mail dries.vanmelkebeke@stad.gent

Vince Delhaye, Cultuur Gent, gsm 0472 49 00 39, e-mail vince.delhaye@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie over straatkunst in Gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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